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veurnse zwerr,vereniging 

Daar zwemuit�usting aan te kapen bij 

AMELOOT SPORT, helpt u aan één van de 

voorwaarden te voldoen om gesponsord 

te warden daar AMELOOT SPORT. Boven

dien krijgt u bij aankoop van zwemma

teriaal een direkte karting van 15 % 

en 10% vaar ander sportmateriaal en 

kleding bij AMELOOT SPORT. 

·-
... -



VOORWOORD

Het 9aat uitstekend mf:!t de ZWE:.'m�;port in WEist···· 1naamleren,. b:i.j de z1,<1emmen;

die geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen in Barcelona behoren vier 

Westvlamirigen: Br-ig i ttE� Becue en Yasuhi r·o Vandewall e van de Kmünklijke 

Kortrijkse Zwemkring, Stefaan 1r1aene van de Koninklijke Brugse Zwem .. - en 

Reddingskring en Frederik Deburchgraeve van de Roeselaarse zwemvereniging, 

Als we dit vergelijken met andere sportdiciplines is dit een prachtig 

resultaat die in de eerste plaats toe te schrijven is aan de goede werking 

van de zwemclubs in West-Vlaanderen. 

flls 1,<,e bedenke,m dat df: zwErn1sport niet spectaculair en 

winstgevend is, kunnen we de vraag stellen aan wat we 

resultaten te danken hebben? 

financieel niet 

die prachtige 

Op de eerste plaats is zwemmen een sport die 

aat1vat, d,:.? m•?erïJerheid sluit ;üch aan bij eetï 

kinderen worden door hun ouders aangespoord 

kiezen, omdat dit op de eerste plaats fysisch 

In tegenstelling met voetbal, judo enz •• zijn 

weinig sportletsels• Daar bestuursleden en 

ieclf:rEi kl1ü> gratis werkPn wordt weinig lid··· 

men op zepr jonge lPPftijd 

club vanaf ? à 8 jaar, De 

om voor de zwemsport te 

geen gevaarlijke sport is. 

er bij het zwemmen relatief 

trainers(-sters) bijna in 

en lesgeld betaald en wat 

uitrusting betreft is badmuts en een badpak voldoende. Door de lage kosten 

en c!f: goede inft'"a�;tt··uc:tl.!Ui'" ts de ;�1,<1emsport toegankeU.jk voot" alle l:;;1gen 

van de bevolktng, 

Besluit. Op jonge leeftijd wordt de zwemsport massaal en met veel enthou

siasme beoefend . Het resultaat is dat weinig talent verloren gaat en dat 

men reeds op relatief jonge leeftijd technisch de zwemslagen onder de knie 

heeft. 

Wanneer de zwemmers ouder worden neemt het enthousiasme af. Twintig 

pt-ocent haakt af na één jaar terwij 1 velen ·;topp,?n met tr ·ainen nrnd df? 

leeftij d  van 1l à 12 .har. Die laatsten beoefenen Eien andE:.>re sport of 

konH01'"i af met de gekende dooddoener: "we hebben geen tijd, we moeten teveel 

�; tucl (';' n�n 11 .. 

Het is een zware taak voor de trainers(-sters) en ouders om de jongeren te 

blijven motiver·en om doot" te gaan met traine11, daarom wot"den regelmatig 

nevenactiviteiten georgantseerd zoals: een uitstap, eindejaarsfeest en 

stages.· De bedoeling ervan is de jongere11 samen te hol.1den, er een groep 

vriEindt•n van tt• maken,. zodat Zt.> elkaar aanmm::•digfm om door· te gaan met 

zwemmen. 

Een andere taak voor dE.> tr;;,imirs; (·····";-b,,r·c,;) f�n be!5tu1,11--·s,lNlfm i:; tale,mtvollt:.' 

jonget·en aan te sporen om harder en intensiever· te trainen en ze alle 

faciliteiten te geven om zich verder te ontplooien. Uit ervaring weten we 

dat be·stl.1ut" •?n tra:ini0t .. (·-·sti0rs) machteloos sta,rn al·; et- geen 100% medf?Wi:ë.'t"···· 

king is van de ouders. De ouders moeten ook veel vrije tijd opofferen om 

h1.,1n ;:rnmï of dochte1 ... b0 begeleiden, vaak ;�ij n  ze dan ook bestuur·;li d of 

trainer van een zwemklub. 

Het me,ies t mm-.>ten 1,<,e f?C hter de topz!.LJE•mme,.>r (··sh:ir) bewonde t"E!tï cl üi or1clank:, 

alles toch maar baantjes blijft trekken soms 3 à 4 uur per dag, met enkel 

voor ogen hier of daar een medaille te zwemmen in één of ander kampioen

schap. Dit is het bewijs dat nog niet alles gestoeld is op materialisme in 

deze maatschappij, maar dat er nog andere waarden bestaan bij cle jongeren. 

!.i.le kunnen bf?·;lui ten dat de goede n0·sultaten van de zwemmers (·-sters) van 

l�e�;t····Vlaanden�n twt 9€·.>volg zijn van de goede 1,<JE:.>rking van de cl1.,1bs, de 

medewerking van de ouders en officiäle instanties en last but not laest 

het doorzettingsvermogen, wilskracht en positieve instelling van onze 

Vlaamse zwemmers en zwemsters. 

Ma r-c: V:;;1nho1.,1c ke. 
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WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN. 

Tijdens het eerste kwartaal van 1992 heeft de Veurnse Zwemvereniging 
deelgenomen aan de distriktkampioenschappen te Zwevegem en aan de wissel
beker R Dooms te Brugge. 
Michael Ghi lbrecht is er niet in geslaagd een ereplaats te zwemmen in 
de distriktkampioenschappen. Het is een grote stap van eendje naar eerste
jaar·1;benjamin. iHs !Tlich"tel ir1 de toekomst ever1 h,ffd blijft trainen zoals 
hij momenteel bezig is, kan het geen probleem zijn om volgend jaar opnieuw 
in de prijzen te vallen tijdens de distriktkampioenschappen. 

In Brugge behaalde Vicky T'Jonck een tweede plaats in de 100m rug kadetten 
met een tijd van 1.22'61''. Tijdens dezelfde wedstrijd heeft Dieter 
Berteloot een derde plaats behaald in de 100m vrije slag kadetten\met een 
tijd van l. 02' 58". Dieter heeft het vaste voorm�men om 100m Crawl te 
zwemmen onder de één minuut. Dat wordt hard trainen Dieter! 

Een viertal fzwemmers(-sters) van de Veurnse Zwemvereniging hebben in 
Brugge voor de eerste maal deelgenomen aan een officiäle wedstrijd. Dat ze 
er wat onwennig en zenuwachtig bijliepen hoeft geen betoog. Daarom is het 
nuttig onderstaande wenken eens te lezen en ze ook in de praktijk toe te 
pai;;i,,en. 

Daar men tijdens een zwemwedstrijd verschillende malen in en uit het water 
moet (opwan1ing en de verschillende koer'"'en) is het aan te raden een 
tweetal handdoeken mee te riemen. We moeten eveneens vocir·zien zijn van 
kledij om na de opwarming en tussen de koersen onze spieren warm te 
houdel'î. In onze ZWEiTIZAK steekt een e:-:tr,,1 T··shfrt, sv.ieat··shirt of trai-· 
tüng·;;;p,:1k. We hebben ook een zwemmuts in goede staat en eventueel een 
zwembril die goed aangepast is. 

Als we op de wedstrijdplaats aankomen zoeken we onmiddellijk de kleedkabi
nes op en begeven ons naar de zwemhal. Vergeet uw ZWEMZAK niet! We instal
leren ons op een plaats die de bf�gi::.�ll:?ider aandt.ddt en ·;;;tarten met de 
opw�1.nning. Aan d1:1 keer·p1.mter1 wordt bij::::om:len,, �Hrndacht; besteed, vooral 
keerpunt rug, onder de vlagg es doorzwemmen en de slagen tellen! Tijdens 
de opwarming volgen we strikt de instructies van de begeleider. 
Na de opwarming dt·ogfm we ons zorgvuldig af en trekhm kledij aan om de 
spieren warm te houden. 
Nu b1:)gir1t het 1&1achten tot je opger-0€:.'Pen 1>1or·dt vocir E'€'1'l Wf,,dstdjd. Om elf.• 
begeleider het niet moeilijk te maken blijven we op de plaats waar we ons 
9f?Ïnstalleerd h1:ibben. Wanr1eer we ergens naartm-i g�1�1n w�niitti9c:�t·i tiJf� d€·! 
begeleider. Om de wachttijd aangenaam en ontspannend door te brengen 
zorgen we dat we iets meehebben in onze ZWEMZAK om ons bezig te houden. 
Volgende Z�"lken kunnen een hulprn:i.dd12l zijn om de tijd te doden: tsJalkman. 
lectuur, gezelschapspelen ••• 
We lopen in elk geval niet voortdurend heen en terug en vallen de begelei
der 1 ' iiet om de haverklap lastig met de vragen: "Wanneer moeten we zwem
men?" of "Zal het t109 hrng dun�1'(J". J'uist voor· de wed�;tr·ijd zal de bi'::ÇJe-· 
leider je verwittigen en de laatste instructies geven. Begin de opwarming 
var1 de spü�nm en conct7intr(:,,er jt':: op de koer·s. Në1 de kof:.1r�; afdro90m f:H'l 
kledij aantrekken. 
Daë1r we 's midd<.l.gs voor de Wf:1tfathjd 9E�en al te ;:wc1re maaltijd gtmomen 
hebben is het aan te raden een frisdrank en een paar broodjes mee te nemen 
in onze ZWEMZAK. Snoep, kauwgom en chips laten we thuis. 

Zoals je kan vaststellen hebben we één en ander mee in onze ZWEMZAK om een 
zwemwedstrijd in optimale omstandigheden door te brengen. 
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ONZ_E ... JONGEREN ... GROEIEN .... OP ..... TOT ____ l'IOTORISCHE .... ANALFABETEN .•.. 'V-Of r· 
 

Bron: Nieuwsblad 4 september 1991. 

füi Bel gen wo nüm OtJ(j f�r· ,, s l i mmf� ,,. en r ijl-::;;,:,r·. N it�maricl tr·eurt daa;,n·om. Onze
welgestelde landgenoten worden tegelijk trager, zwakker en strammer. 
Iedereen weet het en niemand doet wat. De fysieke toestand van de jeugd is 
een regelrechte ramp. De leraars lichamelijke opvoeding roepen dat al 
janm,, maat- t019N1 oritzEittend hoge mtiren, aan dt:� r,:\l'lci van t:�en Eiindelo;:e 
woestijn. Nu komen de <,Jro·h,re kanonnen in beweging: het Belgi'.sche Olympi-
sche en Interfederaal Komitee en de Koning Boudewijnstichting. Zij schree-
1.iwen het no9 hüder· van de dakf�n: "Er moet h?t!, gebeLfff?l'l." In ee1·1 witbo(�k
waarschuwen zij voor het gevaar dat de meeste jongeren opgroeien tot
"or,derontwikkelden in de bewegini.�" en "motori·sche anal fab\:?b:rn".

Er stonden al veel mensen de alarmbel te klingelen: legerartsen die steeds 
meer rekruten ongeschikt voor de dienst moeten verklaren, ouderverenigingen 
die het aantal lessen in de lichamelijke opvoeding zagen inkrimpen. 
wetenschappers die schrokken van de resultaten van studies en onderzoeken. 
Ook sportverantwoordelijken zagen dat er iets mis ging. Voorzitter Jacques 
Rogge van het BOIK: "Ik wei''d bn,taal gekonfnJnteenj met de ·,;;le•chte kond1tie 
van de jeugd toen de Belgen tijdens de olympische spelen in Seoel in 1988 
t,:,, 1 eLH"S te 11 end p n�-s teerden". 

Rogge is de vader van het witboek. Drie jaar geleden nam hij het initiatief 
en na intens werk en de volledige medewerking van de universiteiten en de 
Boudewijnstichting is het boekje klaargeraakt. De samenstellers hebben geen 
n ifJ1.Jwe ·;; twi ie g,:�maakt maat· enqtJ�tr:!·5 et1 ond er,�oehm samengerJ.a pt. De 
vaststellingen vullen elkaar aan. Omdat alles wetenschappelijk moest 
verlopen, vertelt het witboek wat een goede fysieke konditie dan wel 
bf�h?kent. 

"Het gaat om de toekomst v�\l'i f.:'f,•n land". f(ë!l'l gr·otf'.Js;ke uitrof�p? NiE't vnl,:JEm·;;; 
het BOIK en de B01 .,1de�Jijn·stichting t-11ant ;z-:ij wijzen op de sterh? sam(·?ng::?..n9 
tt,1· ;;;!,;f?n spor·tbeoE.'fEining en 9E�zondheid: "De huidige t,:n�stand 9aëü onze 
·;ami'?nleving hopen geld kosten, want wie VJ.ndaag ir1 ,:�(�n slechte konditie
VE•rki!:!E•rt,, h;2,"2ft mor·g(,�n mE•er QE•zondh,:-:1:i.d;�or·gen norJj_9 en i�; minder prod1,1k-
tifJf. 11 IT!oeil ijker· te bewijzen maat· toch algemeen aanvaard i·,; het Vt�rb:,rnd
t;1.,1!;;.sen fvs;iekf} kcncl itif.i f:�n cif.i vor-min9 van hf.it k�\raktï:'t... f31appe bE'l"i€'n ,,
·sl:::\pp,? her--;en,::>n?

Waarom hebben Belgische kinderen van 7 tot 14 jaar minder uithoudingsvermo
gen dan hun leeftijdgenoten uit de ons omringende landen? Waarom evolueert 
dit v01i--niogE'rl in ongunstig zin? HEit anh�oord is f?i:rnvo1..�dig: �,Jij bf.�we�H"in te 
weinig, wij zitten te veel. Schoolkinderen zitten in de auto, zitten op de 
bu·ë.;. :ritten voor het computerscherm. 11 Sf:.'dentarisme" noemt men clat. �vi.j 
leven in een zittende maatschappij. Onze jongeren voelen zich misschien wel 
stN�ds r-ijker· omdat hun zakgeld groeit maar· zij word er, stef�d", ,HïlH-n in 
bet.11(:�9 in9. 

Bij jongeren die re9elmati9 sport beoefenen ligt het schoolverzuim wegens 
ziekte of ongeval vijfmaal lager dan bij hun weinig sportieve leeftijdgeno
ten • De school Nl de lessen 1 ich,rniel ijke OP\/Of,•d ing, da,,\f' 1;.wrdt zo v,,1.ak 
na.,:i.t·· vet ··wezf?n. Ho12 sch1.,1ldig zijn di� hui<;at--tset1 die voor leerU.n9en (�en 
'./t"ijstf�lling voor de lt:·�, L.O. ·:,chdjven? In 19B7 vol9dE.1 (0Pn r.md01r ·;::of�ker 
5.000 m12isjesst1 .Jdi:�t1'b?n en hij ·;;b::>lde vast dat di::> vrij·;tellingen i.n het 
beroepsonderwijs opliepen tot 25 procent. 



Er zijn te we1n1g lessen L.O. zegt men. De officiäle voorschriften voor het 

lager onderwijs bepalen dat de leerlingen minimum 100 minuten per week aan 

lich;;1.m(0lijke opvm:-:-clin�J moetEm doen. De kla!:',titiulari. s  of f?el'l ;,pr:-,c:i.,,,list 
moed;en die lessen gevt,?n. D�? Wf?r··kelijkh,?id ;::iet er ar1det-s 1.üt. Uit een 

enquête blijkt dat de klastitularissen in 87 procent, zeventachtig procent, 
die opdracht naast zich neer leggen. 

In h.-�t middt:il baar ,::mdN·wi..is vcic1r:d.E�t mE:n, n:::,arg€1lang Vë\l'i d,;J netb?n er, de 
inrichting, één tot twee uur (in bepaalde gevallen drie w".w) L.O. Te()re-

tisch lijkt dat behoorlijk, Cijfermateriaal wijst echter uit dat jongeren 

t:Uden·0; de lt':'ssen di.bvijls 25 tot :JO proc,?nt vat1 de lestijd t?cl'1t ë1.kti(�f 

zijn. 

Het witboek noemt volgende aantallen lesuren noodzakelijk: één uur L.O. per 
dag in het lager onderwijs, een minimum van drie uur lichamelijke opvoeding 

per week in het middelbaar onderwijs, twee uur L.O. in het hoger onderwi 

De inhoud moet veranderenen aansluiten bij de ontwikkeling en het onderhoud 

van de fysieke konditie. Waarom ook niet de waarde nagaan van de schoolsys

temen waarbij de leerlingen in de voormiddag de intellektuele vakken 

krijgen en de namiddag besteden aan lichamelijk opvoeding en sport? Als je 
C\ver ·school pr·aat, zijn de 01,1der·s n()oit ver weg. Zij denke11 gn:-iag ,rnn de 

- toPkom'i,t van van hw1 k:indE�r-,:::in" ltJ2, .. -1t .. om (bl'l ook r1iet i:lan h1m tm�komstige

ge;rnndh(,:id? "Hun rol ü1 di� motivering (Jnl sport te beoefenen is van ,2ssen··

b.ei::,l belan9" ,. Zl--:-gt het �Ji.tboek. "Hun voor·be!:1ld is df) be,;b:.1 waar-barg voor 

·:;ukses".

"Wij plf�item r1iet vcHJr" nH:t:H' sp,:,rt op school er1 d;d; kan misschifm VFï.:'iemd 
ovE,d,:omen", Zt�gt ,JacqtJes; Rogge. "Wij vrager, vH?l meer· les1;en L.O. 1iiat1t die 

mih,Jikkfd.,�n cl�? jc)ng01re volwa"1:1rdig f�n zijn VClor ieden:ien be.'stemd. Sp,Jrt 

ontt,Jikh?lt i;h)cht bep'.i:1.-::l.ldc� ,,'.-;;pc·?ktet1 en 1,,rot·dt: beo1:?f1:md doot· qemotivî-?(,:t"den. 

Spor-t vervangt later de L.O. 

D;;u1 ::d.jr1 er r1at1.fürl ijk r109 de sportkh1bs. F.:0�1gr� sprak harde woorden over 

hun houding: "Door gebt"ek aar, middelen en omkadet"ing zijn zij te veel 

bekommerd om de besten, om resultaten, en houden zich te weinig bezig met 

de9ene11 die mindet- goed presteren. Dat is verkeerd". 

Het BOIK en de Boudewijnstichting zeggen dat ze niet naïef z1Jn. Als zij nu 

luid pnit1.�1'1 en morgen zwijgen, verandert er misschien tJJeet- nü�ts. D'.i:1.,,rom 

willen zij vanaf volgend jaar, met medewerking van universiteitsteams. een 
..,_... jaarlijkse "b�u-onH:lter· van de fy1;iekf� ko11ditie van onze jeugd" pi.iblicenrn. 

Ro�rne: "Eigf::nlijk ,�ou de staat d�1t owetf;)n doen Wë\nt die 11rnet niet eens hg;C., 
het met de fysieke toestand van de bevolking gesteld is. 

Vergeleken met hun Oostenrijkse lotgenoten z1Jn de Belgische soldaten 
slapjanussen. De Coopertest is een konditietest waarbij je in 12 ninutet1 

zovE�f�l mogeli jk meters moet afleggen. Van de BelfJï,:!n gfJF"aakte 1.:l proci-.rnt 

niet venler dan 1.600m. van df� Oostenrijkers ,;;].,2cht :l procent. Van dl-? 

Belgen loopt slechts 4 procent meer dan 2800 meter, van de Oostenr-i 31 
pn:icfJnt. "Die verg,?liJking heeft me diep getroffen 11, zegt Maudce Didis··· 

heim , de af9evaardigd-beheerder van de Koriing Boudewijnstichting. 

Ander feiten uit onderzoeken stemmen tot nadenken: 

* Bij €Wn tf�st van 250.000 ld1'1cle:n,'n na,H· ëHH1leidü1g v,rn de l1o1r1tf�1:,pelen

b.,11;s12n :1.985 t:n 1'389 haaldem BelgL;che k:i.ndenen systemati·sch mit1d0'r e
resultaten dan hun Nederlandse leeftijdgenoten.
* Het algemeen prestatievermogen op de fietsergometer van Belgishe kinderen

ligt 20 procent lager dan van de Canadese kinderen.

.. 



* Het a,rnt,d jonge men1;e11 dat vollf?cl:i.g gei:.chikt 1,ionjt bevond(:!n voot· dEi
legerdienst en geen enkel gebrek vertoont, daalde tussen 1977 en 1986 van
ongeveer 62 naar 42 procent.
'1' Bij een ondt�r·zoek in dl� Bnis!,fil:,f� a��glomEiratü� in 1'390 bleek dat 30
procent van de onderzochte kinderen houdingsafwijkingen heeft en een
uitgesproken tekort aan spierkracht.

EVEN. LACHEN._ 

\ Dokh?t· ,, ;�egt d<:> m;:,rn tot de pi,ychiater. u 
· onderzoeken. Ze doet de laatste tijd zo raar.
1 Ho ja, wat doet ze dan? 

ZOI.A mijn mor2tt?l'l 

\. 
Ze heeft twee schapen in het salon geinstalleerd en dat stinkt als de pest.
Als u om te beginnen eens een venster openzette? 

Goed gij, en mijn duiven laten vliegen zeker! 

1 
Het toppunt van gierigheid: " 
;, ·f·;,,,.-,,···tPFl t· 1· J. ·j Pt•c: ·j P i}nli'·" 1 ]. t·lCJ 1 11 •• \ 1 H•O -• l, •N • N t OU 1-t � ON N t\� 0 ,o > 

De mi·; volg(·:in op de TV f?n het toestel 

Een ambtenaar van het ministerie zat aan zijn bureau zijn boterhammetjes op 
te (eten. Ef?n otAd vt· ·o1At-11tje ·:;tond h(0m al (,inkr.•l;2 m:i.n1,1ten aan te kijkf?n en 
aangezien hij niet egoistisch was, vroeg hij: 
- hebt u zin in een boterhammetje.
- 0 ja, mijnheer, ik heb zo'n honger.
De ambtenaar reikte ze een boterham aan die ze gretig naar binnen speelde.
Dë�,:lr"l'lë\ Z€:'Î ��f:): 

- Wel mijnheer, omdat u zo goed bent geweest, mag u dr:i.e wensen doen.
- O.K., zei de man, ik doe mee. Ik wou dat ik en Hawaï in de zon ko� liggen

En, dat gebeurde.
T l,1e E·d e t,Hen·,;; � 
- Ik wou •••• dat er een knappe, langharige Hawaiaanse naast me lag.
Ook die wens ging in vervulling.
DEi r·de 1.11ens:
- Ik wou dat ik mijn hele leven lang geen dag meer moest werken.
Het volgende ogenblik zat de ambtenaar weer aan zijn bureau op het ministe
rit� ...

DANK ..... AAN •.. 

DE BRANDSTOFFENCENTRALE JAN HERMANS EN HET BENZINESTATION SINT NICOLAS� 

voor het schenken van rode petten. 
Dü,i pe.1tten ;d.jn een uit�;tekend hulpmiddel DP 01'1:c:t:i uitstö1p i::!n 1,;h�.< .. 1es. Op 
plaatsen Wi:t.ar het dnik i·; B.V. stations ;..:i..in d,::! leden v:,rn dt� \,l(:?tffnse 

• Zwemvereniging zeer goed herkenbaar met hun rDde hoofddeksels.

WATERPOLO.

Nëi. e,en ter ·ugval voor de jaar·1,11issfilin9,, 9aat hf.-it opr1i,,iu1;J bEitE-ir t.<iat het
ledenaantal betreft van de waterpolo. Daarom richten we langs deze weg een
oproep aan alle sportievelingen om aan te sluiten bij de waterpDlo.
W:::1.tet··polo iis een spor·t die door· ie,:h�reen kan b,:0oefend �m1··den,. v,rnaf een
leeftijd van 15 jaar tot •••••• jaar, dit zowel door vrouwen en mannen.
De techniek en taktiek wordt aangeleerd door ervaren trainers. Na een paar
maanden zul je merken dat de fysieke konditie enorm is verbeterd.
Voor inlichtingen kun je steeds terecht bij Hugo Delva en Kris Cailliau.

® 



JAARVERSLAG VEURNSE ZMEMVERENI6IN6 1991 \�r-
---------------------------------------

BES.TUUR . .1 .... JANUARI .... ..1992

1;001:;:z.Irrrn 

SEKRETARIS, TRAINER 

SCHATBEWAARDER, TRAINSTER 

TECHN. SEKRETARIS, TRAINER 

BESTUURSLID, TRAINER 

BESTUURSLID. TRAINSTER 

MATERIAALMEESTER 

VERANTWOORDELIJKE COMPETITIE 

PUBLIC RELATIONS 

BESTUUF:SL ID 

BESTUUR�_;u D 

AANTAL .... LEDEN �

Competitiezwemmers 
Waterpolospelers 

TRAININGEN �

Jean-Pierre Gacoms Tel:058/314693 
Lijsterweg 26 8630 Veurne 

Marc Vanhoucke Tel:058/312657 
Noordstraat 121 8630 Veurne 

Sabine Deschrijver Tel�058/313853 
D. Dehaenelaan 2 8630 Veurne

Wilfried Top Tel:058/311887 
Beukenlaan 17 8630 Veurne 

GtAV Cl<:\t:'S 
E ·,;doorn l :,:1a11 ... ,...., 

z:..l 

Ertca Sc:henkf.ds 

Tel :058/311.342 
SE,30 V(:?LHT1e

Î(ë!l � 0.58/31t1301 
P.Heindryxstraat 2 8630 Veurne

Richard Masscheleyn Tel:058/313421
Hanssenslaan 48 8630 Veurne 

Irene Cerdobbel Tel:058/312827 
Nachtegalenlaan 16 8630 Veurne 

José Deschodt Tel:058/314343 
Claeyssenoever 21 8630 Veurne 

André Dehaese Tel:058/420600 
Dynastielaan 21 Rl 8660 De Panne 

Mtranda De Baets Tel:058/313125 
Nachtegalenlaan 2 8630 Veurne 
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In 1991 i,ie rd t:-in E,9 t r·a in i n9 e1'i g f?9 i,iv,,:>n. fJ •ë!lii id c! (é' 1 d j(I :::\1Jf?mmF:'. i"',. ( ..... �; tr:} 1") 11.J<:1 ,,.,,,n 
aanwezig per training 



WEDSTRIJDEN 

In 1991 nam de Veurnse Zwemvereniging deel aan 26 wedstrijden. 

- 13 jan: Kortrijk distriktkampioenschappen 1 deelnemer V.Z.V.

27 jan: Zwevegem distriktkampioenschappen 3 deelnemers V.Z.V.

3 feb: Zwevegem distriktkampioenschappen 3 deelnemers V.Z.V. 

17 feb: Zwevegem distriktkampioenschappen 3 deelnemers V.Z.V • 

.... 24 fi::�b: W,::>1·1du:i.ne "Schaal \.!)iel :i1'lQf?n 11 

8 dt'f?lnemers V. Z. V. 

- 16 mrt: Waregem per uitnodiging 3 deelnemers V.Z.V •

... 24 md;: Dik·;;nHÜdf? i;chi ftin,,H:�n "Schaal D:,�.uven" '3 d,2elneme1"s V. Z. V.

7 ë\PI": Bn,19�H,·: 11 l.tl:i.s;i;0ilb(�kf:!r· R Dooms;" '3 df.�elnf�me1r5 v.z.v. 

- 14 apr: Brugge distriktkampioenschappen 9 deelnemers V.Z.V.

.... 21 �\ p ,,. : S011',Ü ng II F i m,i. ].i:? se: hë.1,:i.l D,HJven 11 3 d f�e 1 i'ii,-1m01 ,,·i; 'v1 • Z. V.

- 28 apr: Diksmuide le dag interklub 2 deelnemers V.Z.V.

- 28 �i.pr: Oostkamp 11 �.Jis,sE-iltH,iki=ir li.J. DenH,11,it" 17 deE-1l1'H-:1mf?n; V.Z.V.

5 mei: Veurne per uitnodiging 20 deelnemers V.Z.V.

26 mei: Ieper 2e dag interklub 11 deelnemers V.Z.V.

2 jun: Roeselare per uitnodiging 20 deelnemers V.Z.V. 

- 22 sep: Torhout 3e dag interklub 5 deelnemers V.Z.V.

6 okt: Menen 5e dag interklub 3 deelnemers V.Z.V.

- 13 okt: Veurne 6e dag interklub 12 deelnemers V.Z.V.

- 20 okt: Gent driekamp Zeeuw-West-Oostvlaanderen 2 deelnemers V.Z.V.

- 27 okt: Brugge Westvlaams eendjeskriterium 10 deelnemers V.Z.V.

3 nov: Menen le dag B-Kampioenschappen 1 deelnemer V.Z.V.

- 11 nov: Veurne Zwemmarathon 25 deelnemers V.Z.V.

- 17 nov: Veurne 2e dag B-Kampioenschappen G deelnemers V.Z.V.

- 19&21nov: Veurne klubkampioenschappen 79 deelnemers V.Z.V.

1 dec:: Oostende finale nationaal eendjeskriterium 1 deelnemer V.Z.V.

- 29 dec: Diksmuide per uitnodiging

- 7 feb: algemene statutaire vergadering in het stedelijk zwembad

- 7 mrt: trekking tombola in het stedelijk zwembad 1.390 lotjes werden

1/&:• !"koe ht 

- 20 mei: uitstap 2e Pinksteren, 52 jongens en meisjes werden gedropt

in de omg(�virig van het provinciaal domein "De Palingln'!ek",, 

waar s'middags gepicknickt werd. In de namiddag hebben we 

gevaren op dikkebusvijver. De heen- en terugtocht gebeurde met 

een b1.Ji; van "Df:i Lijn" 

- 21 jul: medewerking aan het beach festival in De Panne

- 27 jul: verkoop van hot-dogs op kermisrock.

- 15 aug: medewerking aan anno 1900

- 4-5-6 okt: zwemsta9e in Durbuy, 22 competitiezwemmers en 9 begeleiders

namen deel. De heen- en terugtocht gebeurde met de trein. 

- 11 nov: zwemmarathon voor alle Veurnse Verenigingen. Er kwamen 121

deelnemers uit 4 verenigingen opdagen. De Sportak behaalde de 

overwinning, zij zwommen 172.175m met 68 leden. 

- 30 nov: eindejaarsfeest in de Germanazaal. 168 zwemmers, ouders en

symphatisanten waren aanwezig. Na het uitreiken van medailles 

en trofeeên en het nuttigen van boterkoeken met frisdrank en 

koffie, was er een daverende play-back show en kinderakademie 

waaraan 16 leden van de Veurnse Zwemvereniging deelnamen. 

- 21 dec: distriktfeest in het paviljoen te Nieuwpoort

- uitgave van een viermaandelijks tijdschriften.

o v·g ë\l'i i ',;at i E.' �-J i ·5·::ïF} 1 bekt? r 11 ve rd i f:1n·=� tt� lij ke zwemm;!:! r· '' 

- bijwonen van vergaderingen op distriktsniveau en Liganiveau
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NIEUWE .... BESTUURSFUNKTIES r 
Na de algemene vergadering van 7 februari 1991 volgde Jean-Pierre Gacoms 
André Dehaese op als Voorzitter. 

André Dehaese bleef als gewoon bestuurslid. 

VOORZIENE AKTIVITEITEN 1992 � 
................... , .... ,,_ ............. ,............................... .. ..................................................... 1, 

12 jan: le dag distriktkampioenschappen Kortrijk 
2t:. j {it ... ,� 2e dag distriktkampioenschappen Zwevegem 

'1 
,:.. 

i::,, 

feb: 

feb: 

3e dag distriktkampioenschappen Zwevegem 
algemen en statutaire vergadering om 19 u in het 
stedelijk zwembad te Veurne 

9 
·- H, 
-· 23

fäb: 

feb: 
ff:! b: 

4e dag distriktkampioenschappen Zwevegem 
5e dag distriktkampioenschappen Zwevegem 
finale schaal Georges Seraing 

1 mrt: schiftingen schaal Dauven Menen 
5 mrt: trekking tombola om 20u in het stedelijk zwembad te 

Veun1e 
8 mrt: 6e dag distriktkampioenschappen Zwevegem 

2'J mrt: 7e dag di·;;tr-iktkampioenschappt·?n ·;;print Zwevegf?m 
5 apr: finale schaal Dauven 

- 12 apr: schaal Dooms Brugge
- 26 apr: le dag interklub Nieuwpoort

1 mei: interdistrikt Antwerpen
3 mei: 200m Tielt

- 10 mei: 2e dag interklub Veurne
17 mei: Roeselare P.U.
24 mei: 3e dag interklub Kortrijk
31 mei: Diksmuide P.U.
8 jun: uitstap 2e Pinksteren 

28 jun: openluchtmeeting Izegem P.U. 
- 13 sep: Veurne P.U.

- 20 sep: 4e dag interklub Zwevegem
27 sep: 5e dag interklub Roeselare

4 okt: 6e dag interklub Tielt 
- 11 okt: eendjeskriterium Diksmuide
- 18 okt: driekamp Zeeuws-VL., Oost-VL., West-VL. in Goes
- 25 okt: le dag B-kampioenschappen Veurne
- 1 nov - 7 nov: distriktstage sparrenduin Den Haan

8 nov: 2e dag B-kampioenschappen Kortrijk
- 11 nciv:
- 15 nov: Menen P.U.

- 17 & 19 nov: klubkampioenschappen
- 21 nov tot 28 nov: vlaamse zwemweek
- 22 nov: 1500m en 800m distriktkampioenschappen
- 28 nov: eindejaarsfeest
- 29 nov: Roeselare P.U.

6 dec: finale eendjeskriterium
- 12 dec: Waregem P.U.

1J dec: distriktfeest
- Lt dec: Diksmuide laatste kans
- 27-28-29-30 dec: stage Veurnse Zwemvereniging Zon en Zee

l.tli:.�r;;t01r1dE� 

�la n:: Varihouc kE� 
Sekretaris V.Z.V. 



SPORT ..... EN .... GEZONDHEID. \/yf 

Bron: Test aankoop magazine nr 336 september 1991.

Voor heel wat ziekten vormt een gebrek aan lichaamsbeweging een risicofak
tor� hartaandoeningen. reuma, stress, enz. Werken aan zijn konditie door 
regt?lm"d::ig etï op de juistJ;t? wijze te traimm, kan een hele reeks kwalen 
voorkomen of bestrijden. 

It1 m1ze modt�nie ·;amenlt?ving hebber1 m:ac:hines gt-ottmde&il.s het werk van de 
mens overgenomen, zich verplaatsen en werken gebeurt meestal. zittend. net 
zo<:1l.s heel wat "ontspanningsaktiviteit€m". Het mensel:Uk organtsme he,dt 
nochtans een struktuur dte gericht is op lichamelijke inspanning. 
Het gebt-ek a:::m beweging in ons darH�li jh� bf:istaan hm op 1.üteenlopende 
wijzet1 worden gekompenseerd, maar de Vf:le vormen van recn:1atiesport of 
oefening hebben uiteenlopende lichamelijke uitwerkingen. 

Het uithoudingsveraogen d.w.z. het vermogen om een matige tnspanning 
gedurende lange tijd vol te houden, wordt bijvoorbeeld bevorderd door 
jogging, fietsen op vlak terrein, langdurig zwemmen. 

De spierkracht, d.w.z. het Vl:!nncigen om E�fm intemrn ü1sPt�l'W1Ü'lfJ zo lang 
mogelijk vol te houden, wordt ondermeer aangescherpt door gewichtsheffen, 
sprinten en diskus- of speerwerpen. 

Soepelheid van de Hchaamsbev-JE�g ingen i,.1orclt aangekwf::ekt dom· gymm1stiek, 
dans en Yoga. Het ideaal bestaat er in, al deze eigenschappen elijk te 
ve1�beten�n. 

Voor een goede basiskonditie en ter voorkoming van hart- en vaatproblemen, 
dient de nadruk evenwel te liggen op het uithoudingsvermogen.

DE WELDADEN VAN UITHOUDINGSSPORT. 
Df:! oordeelkundige beoefeming - met de nadruk op oorde�ilkimdig -· var1 etrn 
uithoudingsport, doet het organisme in verschillende opzichten deugd. 
Lichaamsbeweging dwingt het organisme er toe, meer zuurstof op te nemen en 
deze naar de spieren en weefsels door te spelen. Deze zuurstof zorgt voor 
eeri �JOf,ide• verbn,mdüig van d("f voedi1'1g m, lfNert aldus de nodige enf�rgie 
voor de dagelijkse bezigheden. 
Lichaami�bewefJ ir1g verhoogt in zeker·e mate het bloedvGhmie en dt.is de hoe-· 
veelheid rode bloedlichammpjes die zuurstof vervoeren. Het hartvatennet in 
de spienm ontwikkelt E.•rdoor, wat dan weer de weerstar1d VE�1�hoogt van de 
spierweefsels die zuurstof opnemen. 
Uchaams be1.<Jeg :ing b�Nordf..)rt d .. � loni:1w��rking. Enen� i jds wordt de kapac i tfd t 
van de longr.H1 optim:::\al 9ebruikt; ,rnderzijds tJJor·den dt• spi(:1r·en van de 
borstkas en middenrif, die de ademhaling regelen, krachtiger en bevorderen 
aldus de koolzuur- zuurstofuitwisseling. 
Lichaamsbeweging versterkt het hart: via een betere doorbloeding wordt de 
hartspier krachtiger en beter bestand tegen vermoeidheid en hartaandoenin
gen. Op lange termin v,,,1 r·traagt J.icaë1mt;bt1v-1egir1g de ontwikkeli1'1g van ader·· 
verkalking, ook al kan het optreden en1an niet tü tgesloten �wrd1:m bij 
personen die er vatbaar voor zijn. 
Lichz:i;:1�1m·;;;bewt?9 ing ,�egel't de :;pijsv��rtedng en bestrijdt obstipatie omdat 
df? dëi.rn-.,..tot gn,ter4 aktivit€�it WCJr"dt g(:!stir1HAlf?erd. 
Lichaamsbeweging is bevordelijk voor de slaap omdat ze de spieren vermoeit 
en parasitaire spierspanntngen uitschakelt. Daardoor wordt de slaap dieper 
en verkwikkender. 
Door een verbeterde bloedsdoorstroming in alle organen, bevordert lichaa
)(msbeweg ing everietm':;; d(:! door·stnJm:Lr19 van dE� her';enen ,. w,ü eet1 weldo(�nde 
stimulans betekent voor de gemoedsgesteldheid en de geestelijk vermogens. 
Onder goede omstandigheden beoefend is lichaamsbeweging een zeer bevredi
gende bron van evenwicht en zefvertrouwen. Het vormt meestal een uitlaat
klep voor de agre,;i:;ivi teit en E·(�n midd1:,>l om te ont:sn,�.PP€m ��an str·e,,1, of 
ZE�l 1'1:ï om �djn Vf.ffbnük te r11:d(.fo!"et1 v,,i.n Vf:r·d(JVende middelen als t:;;1bak, �
drank. pep- of kalmeringsmiddelen. �� 



SPORT VOOR WIE? 

VClor· :i.edf,1rE10in ,. op voor·wë\::1r·d,ö.' da.t dE.' b1=_100_1fenaar· in goede gezondheid ver
keert en een sport beoefend overeenkomstig zijn mogelijkheden. 

IN GOEDE iiEZDNDHEID. � 
FatëdE· ongevallE!n bij de s;portb0_1oeff?ning zijn Vë\ak t1ü:t; t-ec:htref:.'ks; tE! 
wijten aan de geleverde inspanning, maar aan een latente aandoening, 
bijvoorbeeld van de bloedsomloop. Sportbeoefening, in het bijzonder 
intensieve traini11g, kan :i.nd(�niaad 9eva:::irlijk bli jken voot- pet-sonen met 
een aandoenin9 waarvan zij zich niet bewust zijn: een hartziekte, te 
sterke werkin9 van de schildklier, hoge bloeddruk, tuberculose. Het is ook 
oppassen a 1 s men een b0_1smette 1 ij H.::· �� i ektf� ht1e ft, k nrni schE.1 onts,tf:.'k j_1'lfJ '=-'n ,. 
;:ï.t"·t ro·,:-f� of n,19 pijn, of Zt.!/aa r 1 ij v i g i ·s. F\? 1'··,;o' van bov12n de t,o - ;;:eb? 1' al·;; 
zij tot dan toe een zittend bestaan sleten - doen er goed aan zic:h aan een 
volledig medisch onderzoek te onderwerpen alvorens een sportaktiviteit aan 
t€! ',/ë\ttE.'n. 

(. uE·1-·1·-,-ll "'01"'"' ·r I �- -, ·- r. j·� - r::1-1 T J l'IJE-Dr-.. - 0... 
0 

A Jv _,:1::.1\r, ·,;:; . ll ,:�.L,_1",i •. u.,,.:_,_,,,. -.·1 ... 1:.r(,�
..._

,
Hr::_1t f v�; i ek vet"mog E·n: n<ë•.,:\ rmë.\ tf:.' d f! mens otAd f? r �Jo rd t, E!01n ;;:,1;Jakke 90_1;:.ond hFi :i. c!
heeft en/of in slechte fysieke toestand verkeert, vermindert zijn vermogen 
om zijn zuurstofopname te verhogen door het leveren van inspanninsien. Als 
men zijn mogelijkheden overschrijdt, krijgen de spieren te weinig zuurstof 
tijdens het oefenen en wordt er melkzuur gevormd, wat krampen veroorzaakt. 
Een kwestie van smaak: om weldoend te zijn, dient sportbeoefening regelma
tig te gebr::iur01n. Men kü_1st du,,; best ,;;iEm �;pod;ë\ktj.viteit dit! m€m müir�tf.!ns 
driemaal per week gedurende minstens een half uur graag zal beoefenen. Hou 
ook rekenin9 met uurrooster en verplaatsingen en kies geschikt kwaliteits
materiaal. het kan nuttig zijn enkele lessen te volgen bij een professio
nele beoefenaar van de betrokken sporttak. 

De leeftijd: voor sommige leeftijdsgroepen zijn niet alle sporttakken 
a::u'igewezen: 
Bij kir1de1'en wordf.:'n dE� 1,,piE-irvorming E•l'l elf:) koö i"d inë\t:i.f.� V<ê\n dr::i bP1-1eçJ ins.1i:0n
b,?·.,q-df?t-d doot .. ·,;tappen,, ·0;kii0n op zachb0? hellit19en, schai:l.ti;en en ZltJEfllfllEN. 

Tot 12-14 Jaar zijn krachtsporten zoals gewichtheffen af te raden, evenals 
ti.Jdl"i::.'l'\l'H,11'1,, intensieve f:.'n ,,,t;res�;E!r·end('!! c:ompetitif:.1s E•r1 langdt,1ri9 N,ih_1n,,m,. 
omdat het hart- en vaatsvsteem nog kwetsbaar is. 
Het meest aan9ewezen voor Jongeren zijn sporttakken die het uithoudin9s
vermogen op de proef stellen, zonder dat te intensieve inspanningen worden 
gevraagd: tennis, ZWEfllfllEN, balspelen , fietsen, dansen, skièn. Regelmati9e 
·;po1"tbf,•o,.-::fi:'f1'1in9 b1· .. e1'1gt hf.:>t kind ook 12,;?n h�11· .. monie1_�s sociaal gedrc.1.g bij.
Kontroleer of c!e sportbeoefening wel onder toezicht gebeurt. 

Bejaarden moeten uiteraard rekening houden mer de natuurlijke en onvermij
d0_11 :ijkf� beperki1'190it1 van hun lF:!f:)ft:ijd. Intf�n�.;iE-.'V0.' in<;;pann:i.t'lÇJf:\n cl i,,,, VE·'':?1 

ve1·-gen van h::ixt, loni,1en, (,H?wr:ichtel'l of ·spi12r·beht?ndigheid zijn tl mijden. 
�Jüi het.1 1 zijn h�ven s;p:h; beoefend ht:.1E.1ft;,, kan vol·,;taan met dE· spotbeoE•fe .... 
ning te matigen. Wie pas op de pensioenleeftijd met sporten be9int, geeft 
bf.!i,;t cif? voorkf,)tJr· aan sporttakkr2n m1:.:1t 1:.:'t:.'n l"f.:.'9t�1matig maar gE1ma.ti.9d t-i tme: 
stappen, lop(�n :::1f(_1e11Jir;·s,?ld met ·st:,:i.ppf?n, Zl-�EMMEN, fi12tsen op vlak tf?r·r·i,,:i.n,, 
wandelski. Loop vooral nif:'t te hard van stapel en doe altijd de mCleite te 
beginnen met opwarmingsoefeningen. 

Spo1,·tbf:100if0inin�� do•::it 9f'f:!rl 1,,1ond01rE•n, maat- biedt dE·.' mogt:.1 1 ijkhft:i.d dc0 sp:i.t:!r·-·
·;;pannin9 ,, cl1,� ·,;oi�Pf?lh,?:i.d val'\ df.� (.1et.!/richtE•n r.'fl'l d,,} har·tk::;.paciti:?it op ei:�n ;:o 
hoog mogelijk peil te handhaven. 




